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ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният:…………………………………………………………………………………. 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………………………………… 

(длъжност) 
на ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника) 
БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…………….., 
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с 
предмет:„Строителство в недвижими имоти, използвани за съществяване на основния 
предмет на дейност на «Студентски столове и общежития»ЕАД, по първа обособена 
позиция: „Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране 
Северен централен и Североизточен“ 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

1. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм; 
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора; 
в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; 
г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 
отнася до конкретния участник): 
а) няма задължения за данъци и данъчно осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към 
община по седалището на Възложителя или на представлявания от мен участник или 
аналогични задължения, установени с доказан в сила акт на компетентен орган съгласно 
законодателството на държавата, в която съм установен; 
б) има задължения за данъци и данъчно осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 
1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към 
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община по седалището на Възложителя или на представлявания от мен участник или 
аналогични задължения, установени с доказан в сила акт на компетентен орган.  
4. За представлявания от мен участник не е  налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, 
ал. 5 от ЗОП; 

5. От името на представлявания от мен участник в настоящия ред за възлагане: 
а) не съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) предоставил съм цялата изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. Представляваният от мен участник не е извършвал нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 
или 3, чл.63, ал.1 или 2,чл.118, чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда 
или чл.13, ал.1 от Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган. 

7. В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм в конфликт на интереси с 
възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 
резултата от нея, или имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да 
се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на 
обществената поръчка, който не може да бъде отстранен; 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.  
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-
дневен срок от настъпването им. 
 
 
 
 
Дата:                                                                                        Декларатор: подпис 
           
  (име, фамилия, длъжност) 


